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िनिवदाधारकांसाठी  सूचना 
        सदर िनिवदा भरतानंा कृपया खालील बाबी िवचारात या यात. 

१) िनिवदेसोबत सादर करावयाची कागदप ,े आिथक उलाढालीबाबतचे िनकष व इतर अटी/शत चंा तपशील सोबत 
िदलेला आह.े 

२) िनिवदाधारकास िनिवदा फ  .३,३००/- व बयाणा र  कम .५५,०००/- शासनाच ेwww.mahatenders.gov.in 
या सकेंत  थळावर भरावी लागेल. 

३) पणु मािहती भरलेली ई- िनिवदा मदुतीत सादर करावयाची जबाबदारी िनिवदाधारकांवर आह.े 
४) कुठलीही िनिवदा वीकार याचा अथवा सव िनिवदा नाकार याचा अिधकार सं थान यव थापनान ेराखुन ठेवला आह.े 

या बाबतची कारण ेदेण ेसं थानवर बंधनकारक राहणार नाही. 
५) सदर ई- िनिवदा िद.०२/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजपेासनू ते िद.१२/०२/२०१९ सायंकाळी ५.०० पयत 

www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर Downloading व  Uploading साठी उपल  ध राहील. 
६) ई-िनिवदतेील Pre-Bid सभा िद.०६/०२/२०१९ रोजी आयोिजत करणते आललेी आह.े 
७) थम ऑनलाईनम  य े सादर केले  या पवुपा तेिवषयक कागदप ाचंी पडताळणी/छाननी तांि क बीड (Technical 

Bid) उघडून,  यातील कागदप े, िनिवदा फ  व बयाणा र  कम मागणी/ अटी-शत  माण ेअस  यास कमिशअल बीड 
(Commercial Bid) उघड  यात येईल. 

८) ई-िनिवदतेील BOQ/Specification नसुार, ी साईलीला  दमैािसके छपाईकामाच े आतील पानांसाठी ९० GSM 
पेपरच ेनमनु े ई-िनिवदा भरणे  या शेवट  या िदनांकानतंर २ िदवसाच े आंत काशने कायालय, शातंीिनवास िब  ड ग, 
िशड  येथ े  कायालयीन वेळेत (स.१०.०० ते सायं.१८.००) सम  सादर करावयाचे आहते. मुदतीनंतर आले  या 
नमु  यांचा िवचार केला जाणार नाही.  

९) Commercial Bid उघडणबेाबत सभेची िदनांक/वेळ व िठकाण िनिवदाकारांना ई-मले िकंवा दरु  वनीव न 
कळिव  यात येईल.   

 
 

                                                                                              ( ीमती बल अ वाल, भा. .से.) 
                मु  य कायकारी अिधकारी  
                                                                                        ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
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िनिवदे  या शत /अटी 
१)  तािवत छपाईचा तपिशल प रिश  टात िदलेला आह.े  यात दर नमदू क न िनिवदा ऑनलाईन भरावयाची आह.े 
२) िनिवदाधारकाची मागील ०३ आिथक वषात सरासरी वािषक उलाढाल िकमान ०१ कोटी  असणे आव  यक आह.े तसेच  यानंा 

छपाई  यवसायाचा िकमान ०३ वषाचा अनभुव असावा. 
३) वरील माणे उलाढाल असलेबाबत (सन-२०१५-१६,२०१६-१७ व २०१७-१८) चे सी.ए.चे माणप  सोबत जोड  यात यावे. 
४) यापवु   या िनिवदाधारकांचे नाव सं  थानन े काळया यादीत (Black List) टाकलेले आह.े अशा िनिवदा तेवढया 

कालावधीसाठी िवचारात घेत  या जाणार नाहीत.   
५) िनिवदा फ  .३,३००/- व बयाणा र  कम .५५,०००/- (अ री .पंचाव  न हजार मा .) थेट शासनाचे संकेत  थळ 

www.mahatenders.gov.in वर Online भरावी लागेल. 
६) अ) छपाई कामाचे कागद, छपाई मजूरी, जकात, वाहतूक, पॅक ग व फॉरवड ग, व सव अनु ेय कर (GST) या सव 

बाब सह एक  दादर, मंुबई कायालय पोहचचे दर ावेत. BOQ म  ये GST चे दर वतं पणे दशिव  यात यावेत. 
ब) शासनाकडून GST चे दराम  ये भिव  यात बदल झा  यास  यानुसार जीएसटीचे दर लागू राहतील. 

७) प रिश  टात नमदू केले माणे अंकाचे क  हर पेजसाठी १७० GSM व आतील पानासंाठी ९० GSM कागदाचा दर दयावा. 
८) िनिवदा प ासोबत भरले  या बयाणा र  कमतेनू छपाई कामाची ५% इतक  र  कम,  सरु ा अनामत खाते जमा करणेत येईल. 

तथािप बयाणा र  कम ५% सुर ा अनामत पे ा कमी अस  यास आव  यक र  कम सं  थानकडे रोखीन ेअथवा डी.डी. न ेभरावी 
लागेल. सदरील सरु ा अनामत रकमेवर कोण  याही कारचे  याज िमळणार नाही.  

९) छपाई कामापोटी अ ीम र  कम िदली जाणार नाही. 
१०) आपले दर मा  य झालेचे आपणास इरादा प ा ारे ( Letter of Intent) कळिव  यात येईल.  यानुसार शत /अटी व दर मा  य 

अस  याचे आपण १५ िदवसाचे आत सं  थानला लेखी  व पात कळवायचे आह.े तसे न कळिवलेस आपणास कायादशेातील 
शत /अटी मा  य आहते असे गहृीत धरणेत येईल.  यानंतर आपली कोणतीही त ार मा  य केली जाणार नाही. कायादशेा माणे 
काम कर  याचे नाकार  यास आपली जमा सरु ा अनामत र  कम ज  त क न आपले नांव काळया यादीत टाकणेत येईल.  

११) एकदा दर सादर के  यांनतर  याम  य ेकोण  याही कारणा  तव दरवाढ िदली जाणार नाही.  यामुळे िनिवदमे  य ेOnline दर भरतांना 
सव बाब चा अ  यास क नच दर भरावेत. 

१२) ेसधारकांना छपाईकामी मजकुराची सीडी/फोटो  परुिव  यात येईल.  यानसुार छपाईचे काम व िडझाईिनंगची सव काम े  वखचाने 
करावयाची आहते. 

१३) कोणतीही िनिवदा मंजरू अथवा नामंजूर कर  याचा ह  क सं  थान  यव  थापनान ेराखनू ठेवलेला आह.े  याबाबतची कारणे दणेे 
सं  थानवर बंधनकारक असणार नाही. 

१४) ई-िनिवदा करारा  या कालावधीत अगर तदनंतर पढुील छपाई संबंधीत ि या पणु होईपयत आव  यक मंजूर केले  या छपाई 
प रमाणापे ा २५% पयत जादा छपाईची मागणी झा  यास मंजूर दरानेच छपाई क न दणेे िनिवदाकारांवर बंधनकारक राहील. 

१५) छपाईकामाचे दयेक सादर करतांना देयकात कायादशेातील मजकूरा माणेच तपिशल असणे आव  यक आह.े संि  त  व पात 
तपिशलाचा उ  लेख क  नय,े  यामळेु देयक आदा करणेस िवलंब झा  यास  याची जबाबदारी संबंधीत परुवठाधारकांवर राहील. 

१६) शासन िनयमानसुार आव  यक तेथे आयकर कपात कर  यात येईल. 
१७) िनिवदा मंजरू झा  याचे सं  थानने आपणास कळिवलेपासनू १५ िदवसात थम सुर ा अनामत र  कम जमा क न .६००/-  या  

 टॅ  प पेपरवर करारनामा क न दणेे बंधनकारक राहील. 
१८) आपणास मा  य दरान ेछपाईचे काम िनयत वेळेत पणु क न ावे लागेल. कायादशेात नमदू केले  या मुदतीनंतर एकूण मािसके 

छपाई र  कमेवर (परुवठा न केले  या मािसकांचे र  कमेवर) खालील माणे दडंाची आकारणी कर  यात येईल. अ) परुवठा न 
केले  या छपाईकामाची िकंमत . दोन लाखा पे ा जा  त नस  यास  येक आठवडयात ०.५० % माणे जा  तीत जा  त १०% 
पयत ब) पुरवठा न केले या मालाची िकंमत .२.०० लाख िकंवा यापे ा जा  त अस  यास  यके आठवडयाला ०.५०  % 

माणे जा  तीजा  त ५% पयत िकंवा संगी इतर ेसधारकांकडून आव  यक इतक  छपाई क न घे  यात यईेल तसेच  यासाठी 
जा  त लागले  या फरकाची र  कम आपले िबलातनू अथवा सरु ा अनामत र  कमेतून वसलु कर  यात येईल व आपले नाव 
काळया यादीत टाकणेत येईल. आपणास सहा. संपादक, ी साईलीला, दादर, मुंबई यांचे िनदशानसुार काम करावे लागेल. 
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१९) कायादशे ा  त झालेनंतर मा.कायकारी संपादक, यांचेकडून िमळाले  या सीडी माणे छपाई क न थम सदरील अकंाची एक 
त फु तपासणीकामी ी साईलीला िवभाग दादर, मुंबई कायालय यांचेकडे तपासणीसाठी दयावी व टुी दरु क न अंक छपाई 

क न मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेकामी काशने िवभाग, िशड  कायालय यांचेकडे मुंबई कायालयामाफत 
पाठ वावी. कायकारी संपादक अथवा साईिलला मुंबई कायालय यांचे प  ा  त झालेनंतर अंितम छपाईचे काम सु  करावे. 
अंितम ुफ तपासणीनंतर १५ िदवसात मािसके छपाई क न पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. 

       २०) छपाईचे काम पणु झा  यावर सं  थानकडून छपाईकामी परुिव  यात आलेली सीडी  यव  थीत पॅक ग क न सं  थानला परत     
 करावयाची आह.े 
      २१) छपाईकामासाठी िनिवदेत नमदू केलेला कागद वापरावा व िनिवदते नमदू कंपनीचा जीएसएमचा कागद  य ात वापरला आह े   
 िकंवा नाही याबाबत आव यकता भास यास याची पडताळणी शासक य योगशाळेकडून करणेत येईल. कागद कमी तीचा  
 आढळ  यास यो  य ती कारवाई करणेत येईल. तोपयत परुवठा केले  या मालाची िबले आदा केली जाणार नाहीत. 
      २२) उपरो  त शत  व अटीत काही बदल, सधुारणा कर  याचा व जादा शत  व अटी िवहीत कर  याचा अिधकार सं  थान  यव  थापनाने     
 राखनू ठेवलेला आह.े िनिवदाकाराची कोणतीही अट/शत  सं  थानवर बंधनकारक राहाणार नाही व अशा िनिवदा िवचारात 
 घेत  या जाणार नाहीत. 
      २३) ी साईलीला मािसकांची  िडले  हरी ि वकारतांना ई-िनिवदतेील अटी/शत  माणे आह े क  नाही,  याची तपासणी कर  यात 
 येईल. मागणी माणे नस  यास  दमैािसकांची छपाई नस  यास ि वकारले जाणार नाही व  यास संबंधीत िनिवदाकार जबाबदार 
 राहतील. 
      २४) ई-िनिवदतेील Commercial बीडामधील िन  न म दरधारक िनिवदाकारांने (L-1) नमु  याबरहकूम  दमैािसके वेळेत छपाई क न 
 दे  यास टाळाटाळ के  यास, अथवा िवभागा  या ता  काळ मागणीनसुार  दमैािसके छपाई क न वेळेत पुरवठा केला नस  यास 
 िनिवदाकाराची अनामत व देयके सं  थान खाती जमा (ज  त) कर  यात येईल. 
       २५) िनिवदचेा वैधता कालावधी १८० िदवसांचा राहील.  
        २६) िनिवदाकारांनी दरप कात ती  दैमािसक अ.नं.०७ नुसार सव करांसह सं  थानचे दादर, मंुबई कायालय पोहचचे दर 
 ावेत. 
        २७) छपाई करावयाचे  दमैािसकांचे सव नमनेु सं  थान कायालयातील दादर, मुंबई व काशन े िवभागात पहाणीकामी कायालयीन  
 वेळेत उपल  ध आहते.  दमैािसकांचे नमनेु पाहनच ऑनलाईनमधील Bill of Quantities (BOQ) भरावेत. सं  थानकडील 
  दमैािसकांचे नमुने हचे अंितम नमु  याबरहकूम राहील. (BOQ) मधील पु  तके नमनुाबरहकूम (Printing of Books 
 Specification) तपिशल ह ेफ  त िन  न म दर / सं  यचेा प रमाण भरणेसाठी आहते. सबब  दमैािसकांचे नमनुा हचे अिंतम 
 Specification राहील याची न द  यावी. याबाबत कोणतीही त ार ाहय धरली जाणार नाही. 
       २८) सदरील  यवहाराबाबत काही वाद िववाद उपि थत झालेस,  तो राहाता/कोपरगांव, मा. मुंबई उ  च  यायालय, औरंगाबाद 
 खंडपीठा  या कोटाचे  याय क ेतच राहील. 
       २९) सदरची िनिवदा कोण  याही ट  यावर कोणतेही कारण न देता रदद् कर  याचा अिधकार सं  थान  यव  थापनाने राखून 
 ठेवला आहे. 
 
 

                                                                                                        ( ीमती बल अ वाल, भा. .से.) 
                मु  य कायकारी अिधकारी  

                                                                                                      ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड                                                 
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िनिवदाकाराबाबत मािहती 
 
 

१) फमचे नाव:-  
 

२)  प  यवहारासाठी सपंणु प ा:-  
 
 

३) दरु वनी मांक / मोबाईल  .:-  
          ऑिफस :-  
            िनवास :- 
          गोडावनु :-    
            फॅ स  :-   
           ई- मेल :-  
 

४) संपकासाठी य चे नांव:-  
दरु वनी मांक – 
 

५) मालकाचे/भागीदाराचे नावे -  १) 
            २) 
 

       ६)  पॉवर ऑफ अ टॅन  (अस यास ) च ेनाव – 
              प ा 
       ७) आयकर न दणी पनॅ नबंर  

 

       ८) िनिवदाकाराचे ब̐क खाते .  
        

       ९) िनिवदाकाराचे ब̐केचे नावः-  
 

१०) ब̐क IFSC कोड .  
 

११) GST No. 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 

 
  ेस मािहतीबाबतचे माणप  

 
१) ेसचा चलीत भारतीय काय ानसुार अदय-  -          
         यावत न दणी .(Registration No.) 
 
२) िकती वषापासनू  यवसायात आहात ?  -   
 
३) खाजगी मालक  िकंवा कंपनी/ भागीदार ?            
    (कंपनी/भागीदार अस  यास डीड सोबत जोडाव.े)  - 
 
४) इमारत  वमालक ची अगर भाडो ी.   -                     
 
५) इमारतीचे े फळ.    -        
                                    
६) उपल  ध ऑफसेट मशीनरीचा तपिशल                  
     (अ) दोन रंगात छपाई मशीन सं  या. 
     (ब) चार रंगात छपाई मशीन सं  या.   -  
 
 ७)   वत:ची सीटीपी/डीटीपी यं णा आह ेकाय ?  -      
 
 ८)   वत:ची फोटो लॅमीनेशनची यं णा आह ेकाय ? -  
 
 ९)   वत:ची यु  ही यं णा आह ेकाय ?   -       
           
१०)   वत:ची पु  तके िशलाई  यं णा आह ेकाय ? -    
 
११)  िकती भाषेत छपाई केली जाते.   - 
                      
 

वरील माण े ेसबाबतची सादर केलेली मािहती ही खरी आह,े  सं  थानने  य  पहाणी के  यास वरील मािहती खोटी 
आढळून आ  यास  यामळेु होणा-या सभंा  य कारवाईस मी बांधील राहील.    

     
                                                                                       
 
               आपला िव  वास ू 
                                                                                          स ही / िश  का 
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(Technical Bid) 
 

ब) सोबत जोडावयाची कागदप  े

 
 

 १) अदययावत ेस न दणी माणप /दाखला 
  
 
 २) व  तू व सेवा कर न दणी मांक 

       (GST) 
 
 ३) पॅन काडची त 

 
 ४) सनद  लेखापाल यांचे मागील ०३ आ थक वषाचे सरासर  वा षक उलाढाल माणप  (सन-२०१५-१६, 

  २०१६-१७, व सन-२०१७-१८ )  
 
 ५) कोण  याह  सं  थेत मागील ०३ वषात काळया याद त नांव समा व  ट नसलेबाबत  वयं माणप . 
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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना िनिवदाधारकाने ावयाच ेप . 
 

ित, 
मा. मु  य कायकारी अिधकारी, 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
ता. राहाता, िज. अहमदनगर  
 
                    िवषयः- सन-२०१९ या वषाक रता साईिलला मैािसके व िवतरणासाठी पाक टे छपाई क न       
.                              परुवठा करावया  या कामा  या िनिवदबेाबत.. 
महोदया, 
            खालील सही करणार मी/ आ  ही कळिवतो क , वरील िवषयाबाबत आपण िस  द केलेली ई-िनिवदा 
 यातील शत / अटी मी/ आ  ही वाच  या असनू,  या मला/आ  हाला मा  य आहते. आपल ेशत /अट चे पालन 

करावयाचे मी/ आ  ही मा  य करीत आह/े आहोत. 
           मी/आ  ही आपणास िनिवदते नमदू केले  या छपाईचे काम ज े नमनुाबरहकूम आप  या मागणी माणे 
उपरो  त कालावधी क रता सं  थानचे आव  यकतेनसुार, आव  यक  यावेळी सं  थानचे मुबंई कायालय 
(साईिलला) येथे पोहोच कर  याची हमी देतो. वेळ संगी नमदू केले  या प रणामापे ा २५% पयत जा  त छपाईची 
मागणी सं  थानतफ झा  यास,  मी/ आ  ही  मजंरू दराने परुिव  याची हमी देत आह/े आहोत 
          िनयमा माणे िनिवदा फ  .३,३००/- (अ री पये तीन हजार ितनश े मा .)  व बयाणा र  कम 
.५५,०००/- (अ री पये पंचाव  न हजार मा .) िद.    /    /२०१८ रोजी महारा   शासनाचे 

www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर ऑनलाईन जमा केलेली आह.े  
           या छपाईकामाची आमची िनिवदा मंजरू झालसे छपाई रकमचेे ५% इतक  र  कम सरु ा अनामत  हणनू 
िनिवदा मजंरू झा  याचे कळिवलेपासनू १५ िदवसाचे आत मी/ आ  ही रोख अथवा डी.डी. ने भरणा क . तसेच 
.६००/- चे  टॅ  प पेपरवर करारनामा क न दऊे व  या माणे मजंरू दराने िनिवदा कालावधीत छपाईचा परुवठा 

िनयतवळेेत सं  थानचे मुबंई कायालय , साईिलला येथे पोहच करण ेआम  यावर बंधनकारक राहील. 
 
                                                                                                                    आपला िव  वास ू 
 
 
                                                                                                                   सही/ स ा व िश  का     
फमचे / मालकाचे भागीदाराचे नावः-  
१)                                          २)                                              ३)  
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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
मु.पो.िशड , ता.राहाता, िज  हा-अहमदनगर, िपन-४२३ १०९ 

फोन नं.(०२४२३) २५८५००/२५८८०८/२५८८००. फॅ  स -२५८७७० 
(Website-www.sai.org.in) g-mail- publication.sssts@sai.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ई-िनिवदा सचूना 

ी साईबाबा सं  थानचे ी साईिलला कायालय, दादर-मुंबई व िशड  कायालयाकडील काशने िवभागासाठी सन-२०१९ या 
वषाक रता ी साईिलला मैािसक िनयतकािलके छपाई क न परुवठा करणकेामीचे ऑनलाईन िनिवदा मु णालयाकडून 
मागिव  यात येत आहते. 

 िनिवदा िकमत .३,३००/- ( .तीन हजार ितनशे मा ).  

  बयाणा र  कम .५५,०००/-( .पचंाव  न हजार मा ).  
 
१) ई-िनिवदा व ई-िनिवदबेाबत  या अटी व शत  www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर उपल  ध आहते. 
२) िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोड व अपलोड गसाठी िद.०२/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासनू ते  
    िद.१२/०२/२०१९ सायंकाळी १७.०० वाजेपयत उपल  ध राहील. 

३) िनिवदा फ  व बयाणा र  कम थटे शासनाचे www.mahatenders.gov.in वर ऑनलाईन जमा करावी. 
४) िनिवदाधारकान े ई-िनिवदेत मागणी केलेली सव कागदप े ऑनलाईन सादर करावयाची आह.े  Hard Copy म  य े सादर    
 केलेली कागदप  ेिवचारात घेतली जाणार नाहीत. 
५) ी साईिलला अंक छपाईकामाचे नमनेु िशड  कायालयाकडील काशने िवभागात तसेच ी साईिलला कायालय, दादर मुंबई 
 येथे कायालयीन वेळेत उपल  ध आहते. कृपया नमनुे पाहनच ई-िनिवदा भरा  यात. 
६) Pre-Bid Meeting िद.०६/०२/२०१९ रोजी घे  यात येईल. 
७) श  य झा  यास तांि क िनिवदा िद.१४/०२/२०१९ रोजी उघड  यात यईेल. 
 (कोणतीही िनिवदा अंशतः /पुणपण ेि वकार  याचा अथवा नाकार  याचा ह  क सं  थानने राखनू ठेवलेला आह.े)  
 
 
 

                                                                                                        ( ीमती बल अ वाल, भा. .से.) 
                मु  य कायकारी अिधकारी  
                                                                                                  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड      
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